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Odpověď spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. na článek p. J. Pomahače:  Zamyšlení nad budoucností 

koncertů v Krompachu  Koncerty v Krompachu?, který byla zveřejněn 29.7.2019 v srpnovém čísle měsíčníku 

Krompašské Rozhledy. 

  
 

PŘEKROČENÍ MEZÍ 

 
Členové spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. se rozhodli otevřeným dopisem reagovat na článek „Zamyšlení nad 

budoucností koncertů v Krompachu“zveřejněný v periodiku Krompašské Rozhledy  

č. 8/2019, který se týkal dění v kostele 14 svatých Pomocníků v Krompachu, a připojují následující vyjádření k tvrzením, 

uvedeným v předmětném článku. Tímto vyjádřením si kladou za cíl uvést věci na pravou míru a dále uvádějí své osobní 

vyjádření k publikovanému článku, jakož i souvislostem v dané věci. 

 

Ad ... „Kostel je nyní i po rekonstrukci zanedbaný, příšerně špinavý, páchnoucí, plesnivý, nevětraný a neudržovaný. I 

po rekonstrukci do něj stále zatéká. O kostel se absolutně nikdo nestará. ” 
 

Vyjádření: 

a) Spolek Jánské kameny – Johannisstein, z.s. jako oprávněný s kostelem nakládat na základě smlouvou o výpůjčce 

uzavřené mezi spolkem Jánské kameny – Johannisstein, z.s.  a Římskokatolickou farností Krompach (dále jen 

„Smlouva o výpůjčce”) je zásadně dotčen z kontextu vytrženým tvrzením. Skutkový stav je takový, že kostel po 

většinu roku není využíván, a jeho vnitřní stav je dán právě pouze občasným využitím. Kostel je po rekonstrukci 

střechy zajištěný, zatéká jen na jednom místě. To se při rozsáhlých rekonstrukcích stává a odstranění závady se řeší, 

a to v součinnosti s majitelem kostela. Rekonstrukce kostela nadále probíhá, jedná se o dlouhodobý projekt, který je 

realizován po dílčích etapách.  

b) Tvrzení „O kostel se absolutně nikdo nestará” je nepravdivé. 

 

Ad … „Lavice byly opět špinavé, ty SpK stihlo ještě otřít, ale na větší úklid již nemělo čas, protože klíče od kostela byly 

spolkem Jánské kameny – Johannisstein, z.s (přesný název jsem si bohužel nezjistil a omlouvám se za případnou 

nepřesnost), která má kostel v pronájmu, předány k dispozici SpK těsně před naším vystoupením.” 
 

Vyjádření:  

a) Klíče od kostela byly předány dle požadavku spolku Sdružení pro Krompach, z.s. Ze strany spolku Jánské kameny 

– Johannisstein, z.s. nikdo nedělal problémy s předáním klíčů. Bylo pouze požadováno, aby byl program koncertu 

schválen a koncert povolen tak, aby jeho konání nebylo v rozporu se Smlouvou o výpůjčce, popř. s církevními 

předpisy.  

b) Kostel není v pronájmu, ale ve výpůjčce. To, jakým způsobem je využíván, je pak věcí vlastníka nebo uživatele. To, 

že někdo další, kdo nemá ke kostelu užívací právo, hodlá kostel využít pro své účely, jakož i v důsledku toho pro 

podporu kulturního života v obci, požaduje pro realizaci své aktivity určitou kvalitu prostředí, je na něm, aby si tuto 

kvalitu zajistil, jestliže to není ve smluvených podmínkách (ústně či písemně dojednaných) mezi ním a vlastníkem 

či oprávněným uživatelem kostela stanoveno jinak. Se spolkem Jánské kameny - Johannisstein,z.s. nebylo v této 

věci blíže jednáno, nemohl tedy danou věc ovlivnit. 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako měsíčník 

 

č. 10/19 – mimořádné číslo  www.spk-krompach.wbs.cz   vydáno v Krompachu 28.9.2019 
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c) Předpokladem pro konání jakýchkoliv aktivit v kostele je souhlas jeho vlastníka, resp. oprávněného uživatele 

objektu. S ohledem na znění platné Smlouvy o výpůjčce je třeba vycházet z toho, že k pořádání akcí třetími 

osobami je v zásadě nezbytná dohoda mezi půjčovatelem, vypůjčitelem, resp. s třetí osobou. 

 

Ad… „Je trapné, že opravu kostela zařídila společnost Jánské kameny s nemalým příspěvkem obce Krompach a 
samotná církev, která do této opravy nedala ani korunu (jestli se mýlím, ale myslím si, že ne, tak se omlouvám) není 
schopna ani po letech tuto mříž zajistit.”…, …„Kostel sice zapáchá, ale peníze nesmrdí.”… 
 

Vyjádření: 

a) Žádná společnost Jánské kameny neexistuje. Realizátorem všech postupných oprav kostela je spolek Jánské kameny 

- Johannisstein, z.s., který zajišťuje i jejich financování. Dosavadní celkové náklady na rekonstrukci a opravy 

kostela dosahují již téměř 2,5 mil. Kč.  

b) Obec Krompach doposud přispěla částkou ve výši 83 tis. Kč, což činí méně než 4 % z celkových nákladů. Nicméně 

i tento příspěvek je nepostradatelný pro celek a předpokládáme další spolupráci s obcí při pokračování rekonstrukce 

kostela.  

c) Římskokatolická farnost Cvikov se na dosavadních opravách kostela podílela částkou 15 tis. Kč, a to díky osobní 

angažovanosti pana faráře Mgr. Rudolfa Repky. 

d) Celková výše všech příspěvků ze strany členů spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. do rekonstrukce a oprav 

kostela přesahuje částku 100 tis. Kč.  

e) Finanční podporu na opravy kostela poskytl též Sbor dobrovolných hasičů Krompach, a to přes své vlastní skromné 

existenční podmínky a omezené možnosti, poté, co spolek Jánské kameny - Johannisstein, z.s. ze své vlastní vůle 

oslovil.  

f) Spolek Sdružení pro Krompach, z.s. oproti tomu za více než 10 let pořádání koncertů v kostele nepřispěl na opravy 

vůbec, a to přesto, že na každém koncertě vybíral „dobrovolné vstupné”. 

 

Ad …„Kostel je přece národní kulturní památka.” 

 

Vyjádření: 

Toto tvrzení není pravdivé. Kostel má statut kulturní památky, nikoliv však národní. 

 

Ad …„Kostel je kulturní součástí obce a myslím si, že obyvatelé této obce si zaslouží být informováni o jeho pronájmu 

a vývoji a financování oprav, aby se předešlo šuškandám a spekulacím. Tyto informace jsou pro veřejnost prakticky 

nedostupné a snad i utajované. Proč? Vždyť obec má na návsi veřejnou úřední desku, nebo má internetový portál, 

kde se můžou občanům obce jim nejasné vlastnické a nájemní vztahy jednoduše vysvětlit a postup oprav zveřejnit.“ 
 

Vyjádření:  

a) Spolek Jánské kameny – Johannisstein,z.s. pravidelně každoročně informoval veřejnost o všech provedených 

opravách kostela a jejich financování. Transparentně uveřejnil všechny dotační tituly i ostatní finanční zdroje. 

Všechny informace byly zveřejňovány právě v Krompašských Rozhledech, a to i s fotografiemi. Každý si je může 

dohledat v archivu Krompašských Rozhledů v těchto číslech: 9/2011, 11/2011, 12/2012, 12/2013, 7/2014, 12/2015, 

10/2016, 2/2017, 4/2017, 11/2017. Od té doby k žádné změně či posunu nedošlo, tudíž nebylo co zveřejňovat.  

b) Spolek Jánské kameny – Johannisstein,z.s. v souladu s právním řádem ČR řádně a včas zakládá do veřejně 

přístupné sbírky listin spolkového rejstříku účetní závěrku, z níž je patrné základní rozdělení příjmů a výdajů 

spolku. Jde tedy o veřejně dostupné a kontrolovatelné údaje. 

c) Uzavřená Smlouva o výpůjčce je dobrovolným právním aktem mezi dvěma samostatnými právnickými osobami, 

konkrétně mezi spolkem a církevní právnickou osobou. Jedná se o soukromoprávní dohodu, k níž se bez dalšího 

nevztahuje povinnost zveřejňování. Základní náležitosti smlouvy o výpůjčce upravuje občanský zákoník, kdy podle 

jeho ustanovení § 2193 „Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu 

umožnit její bezplatné dočasné užívání.“ (obdobně též předchozí občanský zákoník).  

 

Shrnutí: 

 

Dehonestující článek „Zamyšlení nad budoucností koncertů v Krompachu“ poukazuje na úroveň veřejné debaty v obci 

Krompach. Lze jen spekulovat, čeho chtěl autor ve spolupráci s vydavatelem Krompašských Rozhledů dosáhnout. 

Předložený způsob hodnocení situace podle nás nepřispívá kultivaci veřejného prostoru. 

Pro členy spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. je zklamáním to, že aktivní působení ve veřejném prostoru, 

dobrovolná péče o kulturní památku či snaha o oživení a zvýšení hodnoty obce, to vše ve spolupráci s farností 

v Krompachu a Cvikově, je v tisku dehonestováno emotivním a zkreslujícím článkem bez uvedení správných věcných 
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souvislostí.Pečlivá a dlouhodobá práce spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. je znehodnocena na dvou stránkách 

Krompašských Rozhledů.  

 

Považujeme za nezbytné vyjádřit hluboké politování a zklamání nad přístupem vydavatele Krompašských Rozhledů, 

který je podle tiskového zákona odpovědný za obsah vydávaného periodika, ve vztahu ke zveřejňování podobně 

koncipovaných textů. Není to poprvé a je patrné, že je tak činěno bez potřebného respektu k právům ostatních osob. 

V tomto konkrétním případě došlo již k pomyslnému překročení mezí, které přináší svoboda tisku. Text pana Pomahače 

obsahuje řadu nepravdivých tvrzení, která jsou probrána výše. Zejména pak ale celkové vyznění textu zasahuje do 

osobní sféry představitelů místní farnosti, jakož i spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. Počet nepravdivých, 

zkreslených a zavádějících informací v článku „Zamyšlení nad budoucností koncertů v Krompachu“ je tak rozsáhlý, že 

jej nelze ospravedlnit svobodou projevu, neboť ani svoboda projevu nesmí být na úkor práv a oprávněných zájmů jiných 

osob. 

Považujeme proto za potřebné upozornit, že každý nese zodpovědnost za slova i texty, které vypouští do veřejného 

prostoru, tudíž musí být i připraven nést následky svých exhibicí, a to včetně právních konsekvencí. Uveřejněním článku 

pana Pomahače v Krompašských Rozhledech, ve kterém byla uvedena řada nepravdivých nebo zavádějících tvrzení, se 

vydavatel a autor dopustili aktivit, které by mohly být posouzeny jako aktivity překračující limity svobody tisku. Dále se 

mohou dotýkat osobnostních práv fyzických osob a práva na ochranu jména nebo pověsti právnických osob chráněných 

občanským zákoníkem, jakož i v krajním případě zájmů chráněných trestním právem, pokud by některé z výroků byly 
posouzeny tak, že dopadají na čest a dobrou pověst jednotlivce.  

 

Mimo odpovědnost vydavatele Krompašských Rozhledů vnímáme též veřejnou odpovědnost obce Krompach. Pokud 

obec Krompach jakkoliv, materiálně či finančně, podporuje vydávání Krompašských Rozhledů, měla by tak činit 

s vědomím, že jde o periodikum, které je veřejně šířeno, a tudíž ovlivňuje veřejné mínění. Přitom obec by ve vztahu ke 

všem občanům měla zachovávat rovné postavení a pečovat o rozvoj obce bez jakýchkoliv předsudků.  

Obec Krompach by měla být určitým garantem vyvážených vztahů a zájmů v obci. Současně by si měla být na úseku 

podpory vydávání periodického tisku vědoma povinností podle tiskového zákona jako je zejména zveřejňování 

povinných údajů na každém periodiku a zasílání povinných výtisků vybraným subjektům pode tiskového zákona. Dále 

by měla reflektovat řádné plnění povinností spolků na úseku zveřejňování účetní závěrky, což je jeden z prvků, který, 

pokud je plněn, umožní veřejnosti, potažmo obci, kontrolovat nakládání s uvolněnými prostředky. Tyto prvky by měla 

brát v úvahu v okamžiku rozdělování obecních dotací, a to o to více v případě, kdy dotace dává subjektu, který má 

možnost prostřednictvím tisku ovlivnit veřejné mínění. 

 

Členové spolku Jánské kameny - Johannisstein, z.s. jsou s ohledem na výše uvedené připraveni se bránit jakémukoliv 

dalšímu zveřejňování a šíření nepravdivých, zkreslujících, neúplných či jinak zavádějících údajů, resp. sdělení 

obsahujících skutková tvrzení, která se dotýkají cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo 

dobré pověsti právnické osoby. 

Vyzýváme obec Krompach a vydavatele Krompašských Rozhledů - spolek Sdružení pro Krompach, z.s., aby ve své další 

činnosti vždy pečlivě zvážili důsledky svého konání, a respektovali práva ostatních osob. 

Závěrem si též dovolujeme poděkovat všem podporovatelům opravy kostela v Krompachu. I když jde někdy o příspěvek 

symbolický, považujeme jej za důležitý příspěvek k zachování kulturního dědictví, jakož i ke zvýšení hodnoty místa jako 

takového. 

 

V Krompachu, dne 23.9.2019 

za Jánské kameny – Johannisstein, z.s 

Markéta a Jiří Kudrnovi 
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 Odpověď J.M. can. Mgr. Rudolfa Repky na článek p. J. Pomahače:  Zamyšlení nad budoucností koncertů 

v Krompachu  Koncerty v Krompachu?, který byla zveřejněn 29.7.2019 v srpnovém čísle měsíčníku Krompašské 

Rozhledy. 

 

Odpověď na článek: „Zamyšlení nad budoucností koncertů v Krompachu – KR 8/19“ 

 

Abych pravdu řekl, tak jsem čekal na jakoukoli reakci v následujícím čísle. Protože se tak nestalo, nezbývá mi, než abych 

se ozval já. 

 

Vážený pane Jiří Pomahači, vážení vydavatelé KR, vážení členové SpK, milí čtenáři, 

jsem Mgr. Rudolf Repka. Od roku 2007 jsem farář ve Cvikově a excurendo administrátor (farář na dálku) ve Svoru, 

v Krompachu, v Lindavě a v Kunraticích u Cvikova. Doposud jsem necítil potřebu se jakkoli vyjadřovat v tomto 

periodiku.Rozhodl jsem se ale,po zralé úvaze, reagovat na článek pana Jiřího Pomahače. V článku bylo totiž uvedeno 

několik lží a pomluv, které se týkají církve. Jako představitel církve v Krompachu musím alespoň na některé odpovědět.  

Nejprve uvedu právní vztahy:Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Krompach (každá farnost hospodaří 

samostatně).Kostel je toho času ve smluvní výpůjčce a spravuje ho spolek Jánské kameny (s mým velkým 

poděkováním).Veškeré materiální záležitosti kostela jsou tedy na bedrech spolku. Koncerty, či jiné pronájmy kostela 

podléhají pravidlům biskupství litoměřického.Spolek Jánské kameny nesmí dle smlouvy propůjčovat (pronajímat) kostel 

třetím osobám bez souhlasu ŘKF Krompach. Všechny koncerty, či jiné akce, pořádané třetími osobami jsou v dikci ŘKF 

Krompach. 
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Svou odpověď shrnu v několika bodech, které se týkají církve: 
1. Církevní restituce 
2. Údržba a provoz kostela - zkušenosti z jiných farností 
3. Betlémské jesličky 
4. Koncerty v kostele a jejich podpora ze strany obcí 
5. Kostelní sbírky avstupné dobrovolné 
6. Církev odčerpávápeníze z dotací určených na pořádání koncertů a honorář 

 
1. Církevní restituce. 
V restitucích nebylo Krompachu vráceno nic a vyplácené finanční náhrady nedostávají farnosti, nýbrž diecéze, které se 
díky těmto penězům snaží převést církev z režimu financování státem do režimu samostatného financování. Náhrady 
nesmí být investovány do oprav a provozu kostelů. Jde o tzv. „podstatu“, která je nedotknutelná. Tyto prostředky musí 
být investovány do výdělečné činnosti a teprve z výdělku bude možné v budoucích letech spravovat chod církve. 
Jednoduše řečeno: Když dostanu stokorunu na živobytí, tak ji nesmím projíst, ale investovat a teprve z výdělku mohu 
být živ. 
 
2. Údržba a provoz kostela není problém církve. To zajišťuje spolek Jánské kameny. Protože ale 
církev i v době výpůjčky zajišťuje určitý servis, musím se k tomu vyjádřit. 
Každý kostel má své provozní náklady. Uvedu namátkou jen některé: Pojištění, elektřina, protipožární zabezpečení, 
revize hromosvodu a elektřiny,náklady spojené s údržbou, provozní náklady, atd. Tyto a další výdaje musí být vyváženy 
příjmy, aby rozpočet byl vyrovnaný a budova mohla fungovat. 
 
Ad. Pojištění: Církevní budovy v diecézi jsou pojištěny centrálně jedinou smlouvou. Pojistné platí biskupství a dvakrát 
ročně se ve farnostech koná sbírka na pojištění – farnosti dávají tolik, kolik vyberou. V nedávné minulosti do kostela 
v Krompachu uhodil blesk, pojišťovna celou škodu uhradila (cca 92 tis. korun). Do doby plnění farnost Krompach 
nepřispěla na pojištění nic, protože sbírky na pojištění se v kostele nekonají. Kostel v Krompachu tak profitoval z darů 
jiných farností. 
 
Ad. Úklid kostela: Každý kostel se musí uklízet. Cvikováci jezdí dlouhá léta uklízet i do kostelů, které jim nepatří. To, že 
krompašáci pomáhají s úklidem, je správné. Tak to funguje i v Lindavě, kde se před třemi lety začalyzapojovatženy 
z Lindavy a v následných letech pomáhají vždy. V Kunraticích se o úklid stará obec. Ve Svoru se dlouhá desetiletí o úklid, 
výzdobu a vůbec o všechno starají manželé Urbanovi. Já osobně jsem se cvikováky uklízel v Kunraticích naposledy 
v roce 2007 a ve Svoru nikdy. Do Lindavy jezdíme jednou ročně a do Trávníku rovněž.Krompach letosna cvikováky 
teprve čeká.Jakoukoliv pomoc krompašáků samozřejmě uvítáme. (Uklízíme v sobotu 19.10. od 9:30) 
 
3. Betlémské jesličky. 
Jesličky jsem neuklidil, protože není důvod je uklízet v kostele, ve kterém se neplánují bohoslužby během roku. Spíše 
jsem měl na mysli, aby se lidé podívali na jesličky, kdy to jinak není možné. V Kunraticích jsou vystaveny také celoročně. 
Ve Cvikově je máme sice zakryté, ale návštěvníkům je během roku ukazujeme.  
 
4. Koncerty v kostele a jejich podpora ze strany obcí. 
Koncert podléhá schválení biskupstvím litoměřickým. Schvalovací proces má zajistit, aby v kostele nezněly skladby, 
které do kostela nepatří. Podpora koncertů ze strany obce je srovnatelná s podporou jiných obcí (např. Cvikov). 
 
5. Kostelní sbírky a vstupné dobrovolné. 
Vybírání peněz v kostele (nazvěme to jakkoli) má svá pravidla.Toto je v dané situaci opravdu vážné téma, neboť se stalo 
„jablkem sváru“.Netušil jsem, že SpK vybírá na koncertech dobrovolné vstupné a že je z kostela odnáší. Když jsem se 
letos v květnu seznámil s poměry, které jsou tzv. běžné, tak jsem musel, jako hospodář, zasáhnout. SpK jsem nabídl dvě 
možnosti. Buď nájemné min. 1600,-Kč, nebo dar 1000,-Kč. Měl jsem právo žádat víc. (pozn.:Nájemné je zatíženo 
daněmi. Ve výsledku by farnost inkasovala stejnou částku. Pro SpK ale vyšlo levněji dát dar.) 
 
Ad. Kostelní sbírky: Kostely se udržují především ze sbírek věřících. Mají dvě podoby: 1) v kostele je trvalá kasička 

např. na opravu sochy nebo i na běžný provoz; 2) každou neděli se koná sbírka na předem určený účel.(Do sbírky dává 

peníze každý přítomný podle svého uvážení – Průměrně je ve sbírce 50-70,-Kč na osobu.) Deset sbírek ročně je určeno 

na potřeby jiných (na misie, charitu atd.). Tyto peníze odevzdáváme. Farnost Krompach nikdy nepřispěla na žádnou 

sbírku, protože se tam sbírky nekonají. Když dá farář do kostela kasičku na opravy kostela, tak je to v naprostém 

pořádku a podle pravidel. Mimochodem, v kasičce na opravy bylo po koncertě 287,-Kč (zapsal jsem 300,-). Rozdíl jsem 

dorovnal. 
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Ad. Vstupné dobrovolné: Vstupné dobrovolné, které se vybírá při různých akcích v kostele, je podle prastarého zvyku 

vždy určeno na provoz kostela. Např. v Lindavěpři mši zpíval Kytlický chrámový sbor a po mši ještě přidal půlhodinový 

koncert. Vše bez nároku na honorář. Ženy připravily u vchodu kasičku a po mši mi ji odevzdaly.Sbírku jsme společně 

spočítali – vybralo se 2800,-Kč – cca 65Kč na osobu. Ve Cvikově dostane vstupné dobrovolné vždy kostel. Umělce 

zaplatí město. Stejná pravidla platí i u ostatních farářů – farností. 

Každá sbírka peněz, která se koná v kostele, je sbírka církevní. Sbírku, či dobrovolné vstupné má odebrat farář. On pak 

rozhodne, na jaký účel bude věnována. Pokud má být výtěžek sbírky určen jiné osobě (případ, který zmiňujete), pak 

musí být vybíraná částka pod dohledem a na jejím sčítání se podílí farář (nebo jím delegovaná osoba), člen ekonomické 

rady farnosti (nebo jiná nezúčastněná osoba) a zástupce organizátora, kterému mají peníze připadnout. Ve Cvikově 

nedělní sbírku spočítá člen ekonomické rady farnosti spolu s knězem a kněz ji pak zahrne do účetnictví. SpK vybíralo na 

koncertech vstupné dobrovolnéa vybranou částku odnášelo z kostela bez mého vědomí. Za 21 let mého kněžského 

působení jsem se s takovou praxí nikdy nesetkal. A není to běžné ani dnes. Nevěděl jsem, že vstupné je vybíráno a 

odnášeno z kostela - až do posledního koncertu, kdy jsem o vlastní újmě přimhouřil oči a požádal jsem SpK alespoň o 

dar 1000,-Kč.(Pozn: Tato tisícikoruna způsobila kauzu, kterou řešíme.) 

6. Církev odčerpává peníze z dotací určených na pořádání koncertů. 

Než se vyjádřím, uvedu citaci původního textu:„Tato obec přispívá SpK na činnost našeho souboru při akcích 

pořádaných výhradně pro obec a z této částky poskytované SpK na činnost našeho souboru si chce církev ukousnout 

ještě alespoň něco pro sebe.“Zde byla naplněna skutková podstata trestného činu pomluvy. Pokud vím, tak mi není 

známo, že „církev si z dotace obce, určené na činnost souboru, chce ukousnout něco pro sebe“, tedy získává finanční 

prospěch. V bodě 6.budu pana Jiřího Pomahače žádat o veřejnou omluvu. 

Vážený pane Jiří Pomahači, 
svým článkem jste mnoha lidem ukřivdil a některé i pomluvil. Kdybyste mi svůj článek dal před zveřejněním přečíst, tak 
bychom si společně sedli a vše v klidu a soukromí probrali. Bohužel jste se svými názory vstoupil do veřejného prostoru 
a mně nezbývalo nic jiného, než abych se také vyjádřil veřejně. Zároveň Vás, jako zástupce církve, vyzývám, abyste se 
v následujícím vydání Krompašských rozhledů omluvil církvi za tvrzení: „Tato obec přispívá SpK na činnost našeho 
souboru při akcích pořádaných výhradně pro obec a z této částky poskytované SpK na činnost našeho souboru si chce 
církev ukousnout ještě alespoň něco pro sebe.“ 
 
Vážení vydavatelé(a zároveň SpK), 
žádám Vás o vyjádření: 
a) Ke zmíněné citaci (Ad. 6), neboť jste, dle citace, umožnili „ukusování“ z dotace obce, určené na činnost SpK. 
b) Jak při koncertech ČVUT probíhalo vybírání a sčítání vstupného dobrovolného, a jak s ním bylo naloženo. (Dávali 

jste vstupné souboru na úhradu honoráře?) Pan Pomahač píše, že sbor ČVUT vystupoval bez nároku na 
honorář.Citace: “Náš soubor je sice amatérský, ovšem spolupracuje s renomovanými umělci a renomovanými 
hudebními tělesy. Ty do Krompachu s námi pozvat nemůžeme, protože by to nikdo nezaplatil. Proto zde 
vystupujeme bez orchestru, jenom s klávesami, bez nároku na honorář.“Je mi (až dnes) známo, že vstupné 
dobrovolné bylo určeno na úhradu honoráře nebo jeho části. Tady se pan Pomahač dopustil pomluvy na spolku 
SpK. Asi by se měl veřejně omluvit i SpK. 

 
Vážení čtenáři, 
závěrem dodávám vlastní pohled na kostel: Kostel je primárně Dům Boží! Jako koncertní sál se využívá mimořádně a 
v souladu s povahou prostoru. 
Možná jsem některé svou odpovědí neuspokojil. Na článek pana Pomahače jsem ale musel adekvátně odpovědět. 
Zároveň budu vděčný za podporu od Vás,kteří se mnou souzníte. 
Vzhledem k tomu, že se blíží čas adventní, prosím, abychom společně tuto kauzu uzavřeli do konce listopadu. 
Váš duchovní otec J.M. can. Mgr. Rudolf Repka 
p.s. Se spolkem Jánské kameny i se spolkem SpK jsem v průběžném kontaktu. 

 

Tímto považujeme celou kauzu za ukončenou – redakce KR. 
www.spk-krompach.wbs.cz 

 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 

Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 

 

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , 

případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz 
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